UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 75 /SNN&PTNT-QLCL

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cung cấp thông tin về lĩnh vực thực
phẩm Halal của doanh nghiệp.

Kính gửi: ......................................................................................

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi
tại Công văn số 174/UBND-THKH ngày 05/01/2021 về việc cung cấp thông tin
về lĩnh vực thực phẩm Halal của tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 03/BNG-TDDCP
ngày 04/01/2020 của Bộ Ngoại giao về việc triển khai kết quả Diễn đàn “Tiềm
năng thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với việt Nam”.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Ngoại giao và Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đơn vị cung cấp thông tin về lĩnh vực thực
phẩm Halal, cụ thể như sau:
1. Tình hình hợp tác sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm
Halal:
(theo Phụ lục gửi kèm)
2. Đề xuất, kiến nghị:
Kiến nghị đề xuất của đơn vị đối với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý
nhà nước về các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, chế biến và
xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm Halal.
Đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và gửi về Sở Nông nghiệp
và PTNT trước ngày 15/01/2021(bản mềm gửi vào địa chỉ Email:
hoangduyensnnptnt@gmail.com)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCQLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Yến
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Phụ lục: Thông tin về đơn vị sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thực phẩm Halal
(Kèm theo Công văn số

/SNN&PTNT-QLCL ngày
nghiệp và PTNT Thanh Hóa).

/

/2021 của Sở Nông

1. Thông tin về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ, điện thoại, email:
- Người đại diện:
- Chứng nhận Halal (Giấy chứng nhận số, ngày, do tổ chức nào cấp, thời hạn …):
- Tình hình hợp tác, xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm Halal của doanh
nghiệp với các đối tác nhập khẩu: Tên các đối tác, địa chỉ, hình thức hợp tác (ký hợp
đồng xuất khẩu trực tiếp hay ủy thác), thời gian thực hiện …
2. Kết quả xuất khẩu sản phẩm thực phẩm Halal của doanh nghiệp năm
2020, dự kiến năm 2021:

TT

Sản phẩm thực
phẩm Halal

Thị trường XK
(tên nước)

Xuất khẩu năm
2020
Khối
lượng (kg,
m3 ..)

Giá trị
(1.000
USD)

Dự kiến Xuất khẩu
năm 2021
Khối
lượng (kg,
m3 ..)

Giá trị
(1.000
USD)

1
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…
Cộng:
3. Những khó khăn:
4. Kiến nghị, đề xuất:
Đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp (cụ thể giải
pháp gì) để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản
phẩm thực phẩm Halal.
____________

2

